
Gieflor

Nowy, mocny, zdrowy kalafior do przetwórstwa

Zdrowe rośliny 
o silnym wigorze

Mocno okryte róże Wysoka jakość różyczki, 
drobnej frakcji



kalendarz uprawY 
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 Siew   Sadzenie   zbiór

CeChY:

•  okres wegetacji 95 – 105 dni po posadzeniu

•  polecany termin sadzenia 15 – 25 czerwiec

•  rośliny o silnym wigorze 

•  liście bardzo zdrowe, pokrojem wzniesione do góry

•  róże mocno okryte spiralnie skręconym liściem

•  wysoki uzysk różyczki bardzo dobrej jakości i drobnej  

    frakcji

Klasyfikacja

Segment
odmiana do nasadzeń 
jesiennych

Termin sadzenia 15 – 25 czerwiec

Okres wegetacji
95 – 105 dni  
od posadzenia

Przeznaczenie przemysł przetwórczy

Zagęszczenie 24 – 30 tys/ha

Nowa odmiana polecana dla przemysłu przetwórczego, do nasadzeń jesiennych
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Fortaleza Fortaleza

Według prób w Polsce w latach 2017-2018 

1 – bardzo dobrze, 9 – bardzo źle

Według prób w Polsce w latach 2017-2018 

1 – bardzo dobrze, 9 – bardzo źle
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OkrYCie różY OCena rOŚlinY

więcej informacji na seminis.pl

Gieflor

Bayer - Crop Science

Monsanto Polska Sp. z o.o. 

Al. Jana Pawła II 22, 

00-133 Warszawa, 

tel +48 22 395 65 00 

fax +48 22 395 65 01

Wszystkie informacje dotyczące produktów podane ustnie lub pisemnie przez dowolny podmiot 
Grupy Bayer, jego pracowników lub agentów, w tym informacje zawarte w niniejszym materia-
le reklamowym, podawane są w dobrej wierze, ale nie mogą być traktowane jako oświadczenie  
lub gwarancja tego podmiotu co do działania lub przydatności tych produktów, które mogą zależeć 
od lokalnych warunków klimatycznych lub innych czynników. Grupa Bayer i wszystkie jej pod-
mioty nie ponoszą odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części żadnej 
umowy z żadnym z podmiotów Grupy Bayer, chyba że ustalono inaczej na piśmie.
Seminis® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bayer Group. Wszystkie inne znaki 
towarowe występujące w tym materiale reklamowym są zarejestrowanymi lub niezarejestrowany-
mi znakami towarowymi Bayer Group, jednej z powiązanych z nią spółek zależnych lub innych i są 
wykorzystywane za ich zgodą. © 2004 - 2019 Grupa Bayer. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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